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OPCIÓN A 
 

ORDEM DOS PROFESSORES  

 

Em algumas faculdades do Reino Unido não basta ter médias altas para se entrar num 
curso de Medicina. É preciso também ter uma qualidade humana e ética à altura da futura 
profissão. Antes do ingresso, os candidatos são submetidos a longas entrevistas dirigidas e 
vários não chegam a entrar, mesmo que tenham médias equivalentes a 18 ou 19. 

João Grancho, presidente da Associação Nacional de Professores (ANP), lembra este 
exemplo para defender que o mesmo se deve aplicar ao ingresso na carreira docente. Para se ser 
professor é necessário ter vocação, ser alguém para quem a educação, as crianças e os jovens 
sejam importantes, diz, defendendo por isso que a selecção deve ser prévia à entrada na 
formação inicial. Para Grancho, a valorização da dimensão ética só poderá ser garantida através 
da existência de um código deontológico e de um organismo de auto-regulação. “O Estado não 
tem sabido regular a profissão para garantir a sua qualidade”, frisa.  

Por isso, a ANP vai apresentar esta semana um estudo onde se defende que a criação de 
um organismo de auto-regulação da profissão docente é necessária em termos de realização de 
interesse público. É um dos requisitos exigidos pela nova lei que regula a criação de 
associações públicas profissionais. O diploma, publicado em 2008, estabelece que a 
constituição deste tipo de organismos “é excepcional” e pode “apenas ter lugar quando a 
regulação da profissão envolver um interesse público”. O responsável da ANP precisa, contudo, 
que para a classe docente este organismo não deveria ser uma corporação profissional, tipo 
ordem, e sim um conselho, com maioria docente mas onde estivessem representados, entre 
outros, instituições do ensino superior, os pais e o Estado. 

 
 

Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 
1. Explique, por palavras suas, a posição de João Grancho. (2 puntos) 
 
2. Explique o que entende por “código deontológico”. (2 puntos) 
 
3. Concorda com a afirmação “O Estado não tem sabido regular a profissão para 
garantir a sua qualidade”? Justifique. (2 puntos) 
 
4. Que medidas, em sua opinião, podem ser tomadas para dignificar a profissão 
docente? (2 puntos) 
 
5. Considera que a profissão de docente envolve um interesse público? Explique qual (2 
puntos) 
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OPCIÓN B 
 

NÓMADAS MODERNOS 

 
Há quem lhes diga que são loucos e os olhe de lado, mas Boss, Kaz e Cherry, um casal de 

ingleses e a filha, vêem-se como “os nómadas dos tempos modernos”. Trocar uma casa em 
Inglaterra por um autocarro que permite viajar por toda a Europa é uma forma romântica de 
encarar a vida.  

Em 2008, a família deixou tudo para trás em Norwich (Inglaterra). Vendeu casa e carro e, 
na companhia de dois cães, mais três que recolheram pelo caminho, fizeram-se à estrada para 
“uma jornada guiados pelo poder do sol e do bio-combustível” na Boudicca, o nome da 
casa/autocarro, através do qual prestam homenagem à antiga rainha celta que viveu em Norfolk, 
contaram, ao Jornal de Notícias, em pleno parque de estacionamento de um supermercado, em 
Bragança, onde foram fazer compras, pois os nómadas também comem, mesmo que vivam sob 
o poder e a influência da natureza. 

Kaz trabalhava num banco, Boss era motorista de pesados, Cherry, a filha, era estudante, 
mas estavam insatisfeitos com a vida de todos os dias. A morte da mãe de Kaz levou-os a tomar 
a decisão de embarcar nesta aventura sobre rodas. “Era agora ou nunca. Precisávamos de partir 
e o tempo estava a passar. Tomámos a decisão. Optámos pelo autocarro porque, como é grande, 
serve de casa, temos tudo, até um duche e máquina de lavar”, contou Kaz.  

 
 

 
Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 
1. Explique, por palavras suas, “forma romântica de encarar a vida”, “fizeram-se à 
estrada” e “aventura sobre rodas”. (2 puntos) 
 
2. Que decisão tomou a família e quais as razões que a motivaram? (2 puntos) 
 
3. Descreva o meio de transporte que utilizam Boss, Kaz e Cherry? (2 puntos) 
 
4. Onde se encontram os protagonistas da notícia no momento em que são 
entrevistados? (2 puntos) 
 
5. Quais são, do seu ponto de vista, as vantagens e os inconvenientes de uma vida 
“nómada”? (2 puntos) 
  
 


